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O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) ofertará 1.838 vagas em cursos de graduação para

ingresso no primeiro semestre de 2020. As vagas serão ofertadas pelos 19 campi distribuídos pelo

estado. O Campus Colatina ofertará 104 vagas. Todos os cursos são gratuitos.

O processo seletivo será por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utilizará a nota do

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As inscrições vão seguir o cronograma do Sisu, que

ainda será divulgado pelo Ministério da Educação.

O Campus Colatina ofertará os seguintes cursos pelo sistema:

Administração – 40 vagas

Arquitetura e Urbanismo – 32 vagas

Sistemas de Informação – 32 vagas

Outros campi do Ifes também ofertarão vagas. Confira a relação.

(Fonte: ifes.edu.br)
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Últimas notícias

Com o guanduense Pedro Lucas

em campo, Brasil vence Copa do

Mundo Sub-17



Papa Francisco almoça com

moradores de rua no Dia Mundial

dos Pobres



Inscrições para 2 mil vagas com

salários até R$ 12 mil em 16 órgãos

públicos



Em Barbacena-MG, mulher é

resgatada de uma vala, onde caiu

há dois dias



Sine e Apae de Colatina

promovem dia “D” de Inclusão ao

Mercado de Trabalho
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